
 

 

 
 

VABILO NA DRESURNO TEKMOVANJE  

 
KD Marsilea vas vabi na dresurno tekmovanje, ki bo potekalo v nedeljo, 

02.10.2022 na posestvu Marsilea.  
Predviden pričetek tekmovanja je ob 10.00 uri. 

 

 
Razpisane naloge: 

E1_22 (tekmovalci z licenco višjo od E) 
E1_22 (tekmovalci z licenco E) 

E5_22 (tekmovalci z licenco višjo od E) 
E5_22 (tekmovalci z licenco E) 

A17_22 (naloga za štiri letne konje) 
A7_22 (tekmovalci z licenco višjo od A) 

A7_22 (tekmovalci z licenco A) 
A3_22 (tekmovalci z licenco višjo od A) 

A3_22 (tekmovalci z licenco A) 
L2_22  

L3_22 
L7_22 (naloga za petletne konje) 

LM6_22  

M3_22  
M8_22 (naloga za šestletne konje) 

S1_22  
I1_22  

 
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad v posamezni kategoriji bo potekalo po 

vsakem zaključenem sklopu tekmovanj.  
 

TEKMOVANJE BO POTEKALO V SKLADU Z NAVODILI NIJZ ZA PREPREČEVANJE 
ŠIRJENJA KORONA VIRUSA. 

 
Prijave in štartnine: 

Tekmujejo lahko tekmovalci z ustrezno licenco in s konjem registriranim pri KZS. 
Prijave za tekmovanje bodo potekale preko spletne strani KZS.  

 

Rok za prijavo je torek, 27.9.2022 do 24. ure, rok za odjavo pa sreda, 
30.9.2022 do 12.ure.  

 
Natančen razpored posameznih tekmovanj in štartne liste bodo znane v sredo, 

30.9.2022 do 24.ure. 
 

 

https://www.konj-zveza.org/wp-content/uploads/2020/07/a17_13_stiriletniki-1.pdf


 

 

Štartnina za posamezno tekmovanje znaša 25 EUR in se poravna odgovorni osebi 

organizatorja ob registraciji na dan tekmovanja. 

 
Odjave od tekmovanja po poteku prijavnega roka in naknadne prijave k 

tekmovanju so možne le skladno s propozicijami za dresurno jahanje v letu 2022.  
Ob prihodu in registraciji, tekmovalci odgovorni osebi organizatorja obvezno 

izročijo identifikacijski dokument za prijavljenega konja, ki mora imeti vpisan izvid 
IAK testa in potrdilo o opravljenem predpisanem cepljenju. ID za konja se 

tekmovalcu vrne po tekmovanju, po poplačilu štartnin in drugih obveznosti do 
organizatorja. 

 
Parkirišče in jahališče: 

Za parkiranje prikolic in transporterjev za konje bo poskrbljeno. Na voljo bo nekaj 
boksov po ceni 10,00 EUR za boks. Obvezna je predhodna rezervacija boksa na 

tel: 031 671 833. 
 

Velikost tekmovalnega in ogrevalnega prostora je 20x60m, podlaga pa iz 

kremenove mivke. 
 

Dežurstvo: 
Organizator zagotovi dežurnega kovača in veterinarja. 

Za vse ostalo veljajo propozicije za dresurno jahanje v letu 2022 in pravilnik FEI 
za dresurno jahanje 2022. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 

Oragnizator ne odgovarja za morebitne poškodbe konj, prevoznih sredstev in 
opreme. Prireditev je javna in dovoljena, organizator vzdržuje red in varnost 

udeležencev na prireditvi s svojo rediteljsko ekipo. 
 

Odgovorni vodja prireditve in oseba za informiranje je: 
Mojca Janžekovič (031 671 833)   

 
Odgovorni vodja rediteljev je: 

Miroslav Sarkičević (031 379 078) 

 
 

Športni pozdrav, 
 

 
ekipa KD Marsilea 

 
 

 
 


